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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 1391

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

27 Απριλίου 2012

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αποδοχές ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών
και επιστημονικών συνεργατών Δήμων και Συν−
δέσμων Δήμων. ................................................................................
Επιχορήγηση της «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» ....
Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση και κατανομή των δα−
πανών διενέργειας της τριμηνιαίας Έρευνας Ποι−
οτικών Χαρακτηριστικών Ημεδαπών Τουριστών
( Έρευνα Διακοπών), έγκριση χρησιμοποίησης
στατιστικών οργάνων και καθορισμός αμοιβής
τους, έτους 2012. ............................................................................
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4507/3.11.2011 απόφασης
του Υπουργού Οικονομικών και του Αναπληρωτή
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας «Συγχώνευση με απορρόφηση της Ανώ−
νυμης Εταιρείας «ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ» από την «ΕΤΕΑΝ
ΑΕ» (ΦΕΚ 2542/Β΄/2011). ..............................................................
Θεώρηση τιμών των ενοικιαζομένων δωματίων, ενοι−
κιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων και των
τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και επαύλε−
ων και καθορισμός περιπτώσεων εκπτώσεων επί
αυτών. ......................................................................................................
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας Ομογενών Αλλοδα−
πών .............................................................................................................
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4. Το άρθρο 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232 Α΄).
5. Την υπ’ αριθμ. 13187/4.4.2012 (ΦΕΚ 1049 Β΄) απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών
Παρασκευά Κουκουλόπουλο».
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού ή σε βάρος των προϋπολογισμών των ΟΤΑ
α΄ βαθμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 2/3850/0022/26.2.2008
(ΦΕΚ 85 ΥΟΟΔ) κοινή υπουργική απόφαση, «Καθορισμός
αποδοχών, κατ’ αποκοπήν εξόδων κίνησης και αποζη−
μίωσης για υπερωριακή απασχόληση, των ειδικών συμ−
βούλων, ειδικών συνεργατών και επιστημονικών συνερ−
γατών των Συνδέσμων Δήμων, Δήμων και Κοινοτήτων
ή Κοινοτήτων», ως ακολούθως:
1. Η πάγια αποζημίωση χωρίς ωράριο εργασίας μει−
ώνεται και ορίζεται στο ποσό των εκατό ευρώ (100)
μηνιαίως.
2. Τα μηνιαία κατ’ αποκοπή έξοδα κίνησης καταρ−
γούνται.
Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω κοινή υπουργική από−
φαση.
Η απόφαση αυτή, που ισχύει από 1.4.2012, να δημοσι−
ευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Απριλίου 2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Αριθμ. 2/32220/0022
(1)
Αποδοχές ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών και
επιστημονικών συνεργατών Δήμων και Συνδέσμων
Δήμων.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη.
1. Τις διατάξεις του άρθρου 163 παρ. 1 και 8 του
Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄).
2. Το άρθρο 30 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄).
3. Την υπ’ αριθμ. 2/3850/0022/26.2.2008 (ΦΕΚ 85 ΥΟΔΔ)
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οι−
κονομικών.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

F
Αριθμ. Δ5Α 1066666 ΕΞ 2012
(2)
Επιχορήγηση της «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005) «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα».
2. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α΄/27.11.1995)
«Περί Δημοσίου Λογιστικού κ.λ.π» όπως τροποποιήθηκε
με τον Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ141/Α΄/17.8.2010) «Περί Δημοσιο−
νομικής Διαχείρισης και Ευθύνης».
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3. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 221/Α΄/5.11.2009) «Ανασύσταση
του Υπ. Οικονομικών».
4. Το Π.Δ. 284/88(ΦΕΚ128/Α΄/14.6.88) «Οργάνωση της Κε−
ντρικής Υπηρεσίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το Π.Δ. 31/2012 (ΦΕΚ 61/Α΄/21.3.2012) «Διορισμός
Υπουργού Οικονομικών».
6. Την παρ. 8 του άρθρου 24 του ν. 2860/2000.
7. Την παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 3614/2007.
8. Την υπ’ αριθμ. 10071/23.3.2001 κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών περί Σύστασης
Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.»
(ΦΕΚ 324/Β΄/27.3.2001), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
σήμερα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/ΚτΠ/20310/22.9.2010 από−
φαση της Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 1584/Β΄/29.9.2010).
9. Την κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Οι−
κονομίας και Οικονομικών περί Κύρωσης του κανονισμού
προμηθειών της εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας
Α.Ε.» (ΦΕΚ 528/Β΄/29.4.2002).
10. Την υπ’ αριθμ. 2014380/377/0026/27.2.98 απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών περί καθορισμού δικαιολο−
γητικών παροχής Επιχορηγήσεων σε ΝΠΔΠ ή ΝΠΙΔ από
πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού.
11. Τα υποβληθέντα από την «Κοινωνία της Πληρο−
φορίας Α.Ε.» δικαιολογητικά, σύμφωνα με την 2014380/
377/0026/27.2.98 απόφαση του Υπ. Οικονομικών.
12. Την ΓρΓΓΠ0001057ΕΞ 24.8.2011 απόφαση υλοποίη−
σης του έργου «Χώρος φύλαξης Η/Υ (Disaster recovery)»
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων,
από την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.».
13. Την 2/6128/20.1.2012 απόφαση της 20ης Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού του Γ.Λ.Κ., για την εγγραφή πίστωσης
147.600,00 € στον ΚΑΕ 2599 του Ειδ. Φορέα 23−150 για
το οικ. έτος 2012.
14. Την υπ’ αριθμ. 10486/21.3.2012 απόφαση κατακύρω−
σης του αποτελέσματος του σχετικού διαγωνισμού από
την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.».
15. Το υπ’ αριθμ. 11233/6.4.2012 αίτημα επιχορήγησης
της «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.».
16. Το γεγονός ότι η απόφαση προκαλεί δαπάνη ύψους:
129.592,80 ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων
του Υπουργείου Οικονομικών οικ. έτους 2012, Ειδικού
Φορέα 23−150 και ΚΑΕ 2599, ποσό που έχει δεσμευθεί
με την υπ’ αριθμ. Δ5Α 1065077 ΕΞ/24.4.2012 απόφαση
έγκρισης δέσμευσης πίστωσης, αποφασίζουμε:
Επιχορηγούμε την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.»
με το ποσό των εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδων πε−
ντακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτών
(129.592,80 €).
Η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο
Οικονομικών παρακαλείται να προβεί στην έκδοση του
χρηματικού εντάλματος πληρωμής εις βάρος των πι−
στώσεων του Ειδ. Φορέα 23−150 και ΚΑΕ 2599 οικ. έτους
2012.
Το ένταλμα να εκδοθεί στη Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου η
οποία παρακαλείται να μεταβιβάσει το ανωτέρω ποσό
στην Τράπεζα EUROBANK, κατάστημα Καλλιρόης 207
στο λογαριασμό 0026 0021 64 0200449768 (ΙΒΑΝ: GR 79
0260 0210 0006 4020 0449 768), που τηρείται για την
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Απριλίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 3500/Γ4−381
(3)
Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση και κατανομή των δαπα−
νών διενέργειας της τριμηνιαίας Έρευνας Ποιοτικών
Χαρακτηριστικών Ημεδαπών Τουριστών ( Έρευνα Δι−
ακοπών), έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών οργά−
νων και καθορισμός αμοιβής τους, έτους 2012.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α΄/9.3.2010) «Ελληνικό Στα−
τιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.), Σύσταση της Ελληνικής Στα−
τιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής»,
β) της παρ. 4 του άρθρου 5 της από 16.12.2011 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρ−
μογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2012 − 2015 και του Κρατικού Προϋπολο−
γισμού έτους 2011» (ΦΕΚ 262, Α΄) που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του ν. 4047/2012,
γ) του άρθρου 90 παρ. 8 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/
Α΄/23.04.2010) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης
και αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής» βάσει του οποί−
ου επανήλθαν σε ισχύ – μέχρι την έκδοση Κανονισμού
Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛ.ΣΤΑΤ. – τα άρθρα 9
(παρ. 2, 3, 5 και 6) και 10 (παρ. 1) του Ν. 2392/1996 (ΦΕΚ
60/Α΄/9.4.1996) «Πρόσβαση της Γενικής Γραμματείας
Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Γ.Γ. ΕΣΥΕ)
σε διοικητικές πηγές και διοικητικά αρχεία, Επιτροπή
Στατιστικού Απορρήτου, ρύθμιση θεμάτων διενέργειας
απογραφών και στατιστικών εργασιών, καθώς και θε−
μάτων της Γ.Γ.ΕΣΥΕ», όπως αντικαταστάθηκαν με τις
παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 14 του Ν. 3470/2006
(ΦΕΚ 132/Α΄/28.6.2006) «Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών,
φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»,
δ) του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄/27.11.1995)
«περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 90 παρ.
9 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α΄/23.04.2010) «Αποκατά−
σταση φορολογικής δικαιοσύνης και αντιμετώπιση της
φοροδιαφυγής»,
ε) του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α΄/18.2.1999) με θέμα: «Κά−
λυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και
εκτός επικράτειας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει με το άρθρο 9 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ
40/Α΄/15.3.2010) «Προστασία της εθνικής οικονομίας −
Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονο−
μικής κρίσης» και συμπληρώθηκε με την προσθήκη του
άρθρου 49 παρ. 1 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α΄/17.8.2010)
«Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη», όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 13 του άρθρου 45 του
Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α΄),
στ) του Π.Δ. 226/2000 (ΦΕΚ 195/Α΄/8.9.2000) «Οργανι−
σμός της Γ.Γ. ΕΣΥΕ»,

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ζ) του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005)
με θέμα «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα κυβερνητικά όργανα»,
η) του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες (ΦΕΚ 194/Α΄/2010),
θ) του Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αν. Υπουργών και Υφυπουργών
(ΦΕΚ 243 Α΄),
ι) του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οι−
κονομικών κ.λπ.» (ΦΕΚ 213/Α΄/6.10.2009).
ια) του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α΄/5.11.2009).
Ιβ) του Π.Δ. 31/2012 «Διορισμός Υπουργού Οικονομικών»
(ΦΕΚ 62/Α΄/21.3.2012).
2. Την Οδηγία αριθ. 95/57/ΕΚ της 23ης Νοεμβρίου 1995,
για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων στον τομέα του
τουρισμού (L−291/6.12.1995) και τον Κανονισμό 692/2011
του ΕΚ της 6ης Ιουλίου 2011 (L 192/22.7.2011).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους ενενήντα μιας χιλιά−
δων εκατόν τριάντα τριών ευρώ και πενήντα λεπτών
(91.133,50 €) −συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ−, για το
οικονομικό έτος 2012, η οποία θα βαρύνει τις πιστώ−
σεις του προϋπολογισμού της ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Ε.Φ. 23−750,
ΚΑΕ 0871).
4. Την υπ’ αριθμ. 2912/Α2−918/30.3.2012 απόφαση έγκρι−
σης δέσμευσης πίστωσης για την πληρωμή δαπάνης σε
βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 0871 του προϋπολογισμού
της ΕΛΣΤΑΤ οικον. έτους 2012, αποφασίζουμε:
1. α. Εγκρίνουμε και προκηρύσσουμε τη διενέργεια
της έρευνας Ποιοτικών Χαρακτηριστικών Ημεδαπών
Τουριστών (Έρευνα Διακοπών), κατά τη διάρκεια των
ετών 2012 και 2013.
β. Αναθέτουμε στο Τμήμα Τουρισμού της Διεύθυν−
σης Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών της
ΕΛ.ΣΤΑΤ. τη διενέργεια της ανωτέρω έρευνας.
2. Σκοπός της έρευνας «Ποιοτικών Χαρακτηριστικών
Ημεδαπών Τουριστών (Έρευνα Διακοπών)» η οποία δι−
ενεργείται στα πλαίσια υλοποίησης της Οδηγίας υπ’
αριθμ. 95/57/ΕΚ της 23ης Νοεμβρίου 1995 και του Κα−
νονισμού 692/2011 του ΕΚ της 6ης Ιουλίου 2011, είναι η
συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με τα χαρακτηριστικά
των ημεδαπών τουριστών (φύλο, ηλικία, τόπος προο−
ρισμού, κύριος σκοπός ταξιδιού, μεταφορικό μέσο και
κύριο κατάλυμα που χρησιμοποιήθηκε, αριθμός ταξιδιών
και διανυκτερεύσεων, δαπάνη κ.λπ.).
3. Η έρευνα είναι δειγματοληπτική και κατά το σχεδια−
σμό της εφαρμόστηκε η δισταδιακή στρωματοποιημένη
δειγματοληψία με πρωτογενή μονάδα δειγματοληψίας
την επιφάνεια (ένα ή περισσότερα συνεχόμενα οικοδο−
μικά τετράγωνα ή ένας μικρός οικισμός κλπ.) και τελική
μονάδα έρευνας το νοικοκυριό. Η έρευνα καλύπτει το
σύνολο της Χώρας και για την επιλογή των πρωτογενών
μονάδων δειγματοληψίας (επιφανειών) σε κάθε Περιφέ−
ρεια (NUTS 2) οι μονάδες επιφάνειας κατανεμήθηκαν
σε 3 στρώματα με βάση την αστικότητα των Δημοτι−
κών / Τοπικών Κοινοτήτων, όπου ανήκουν οι επιφάνει−
ες. Οι επιφάνειες που ανήκουν στην πρώην Περιφέρεια
Πρωτευούσης και το πρώην Πολεοδομικό Συγκρότημα
Θεσσαλονίκης κατανεμήθηκαν σε 31 και 9 στρώματα
αντίστοιχα, βάσει των κοινωνικών και οικονομικών χα−
ρακτηριστικών των Δήμων, όπου ανήκουν οι επιφάνειες.
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Από τη στρωματοποίηση των πρωτογενών μονάδων
προέκυψαν 79 ομοιογενή, ως προς τα χαρακτηριστικά
της έρευνας στρώματα.
Σε κάθε στρώμα επιλέγεται δείγμα επιφανειών, με
πιθανότητα ανάλογη του μεγέθους τους, από πλαίσιο
δειγματοληψίας που καταρτίστηκε από τα στοιχεία της
γενικής απογραφής πληθυσμού και κατοικιών έτους
2001.
Σε κάθε μονάδα επιφάνειας του δείγματος επιλέγεται
δείγμα νοικοκυριών με ίσες πιθανότητες από ενημερω−
μένο κατάλογο – πλαίσιο νοικοκυριών.
Η έρευνα είναι τριμηνιαία και κάθε τρίμηνο ερευνά−
ται δείγμα 2.500 νοικοκυριών, δηλαδή, συνολικά 10.000
νοικοκυριά για το έτος. Από αυτά, τα 9.025 νοικοκυριά
θα ερευνηθούν μέσω ιδιωτών συνεργατών.
Το τριμηνιαίο δείγμα νοικοκυριών εναλλάσσεται από
τρίμηνο σε τρίμηνο.
Τα αποτελέσματα της έρευνας εξάγονται και διαβιβά−
ζονται στη Eurostat κατά τρίμηνο, σε σύνολο Χώρας.
Περίοδος αναφοράς των στοιχείων είναι το Δ΄ τρί−
μηνο του έτους 2011 και τα τρία πρώτα τρίμηνα του
έτους 2012.
Η έρευνα θα διενεργηθεί εντός των ετών 2012 και
2013.
Αναλυτικά, θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω ερ−
γασίες:
− Σχεδιασμός και οργάνωση της έρευνας
− Εκπαίδευση προσωπικού και ιδιωτών − συνεργατών,
για την ορθή συμπλήρωση των ερωτηματολογίων της
έρευνας
− Συλλογή των στατιστικών στοιχείων
− Έλεγχος και επεξεργασία των στοιχείων
− Εισαγωγή δεδομένων σε ηλεκτρονικό αρχείο
− Παραγωγή και έλεγχος των τελικών πινάκων
− Ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας
− Κατάρτιση δεικτών (σφάλμα δειγματοληψίας, μερο−
ληψία κλπ.) αξιολόγησης της ποιότητας των αποτελε−
σμάτων της έρευνας
− Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων
4. Για τη διενέργεια και την ολοκλήρωση της έρευνας
θα χρησιμοποιηθούν:
— Υπάλληλοι της ΕΛ.ΣΤΑΤ., μόνιμοι και με σύμβαση Ι.Δ.,
οι οποίοι θα εργασθούν εντός του κανονικού ωραρίου
λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών,
— 500−525 ιδιώτες – συνεργάτες, οι οποίοι θα απα−
σχοληθούν κατά το στάδιο συλλογής των ερωτημα−
τολογίων,
— 7 συνεργάτες − διερμηνείς, για τη συμπλήρωση των
ερωτηματολογίων στα νοικοκυριά, στα οποία υπάρχει
πρόβλημα γλωσσικής επικοινωνίας.
Ο ορισμός των ανωτέρω οργάνων της έρευνας θα
γίνει με απόφαση του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
5. Η αμοιβή των οργάνων της έρευνας καθορίζεται
ως εξής:
Αποζημίωση ιδιωτών – συνεργατών (ΚΑΕ 0871).
α. Ιδιώτες–Συνεργάτες: 10,07 € ανά πλήρως και ορθά
συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο, 9.025 ερωτηματολό−
για x 10,07 € = 90.881,75 € (ΚΑΕ 0871).
β. Συνεργάτες − διερμηνείς: 5,035 € ανά πλήρως και
ορθά συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο, 50 ερωτηματο−
λόγια x 5,035 € = 251,75 € (ΚΑΕ 0871).
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Συνολική δαπάνη στον ΚΑΕ 0871 = 91.133,50 €.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 17 Απριλίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. οικ. 4750/573
(4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4507/3.11.2011 απόφασης του
Υπουργού Οικονομικών και του Αναπληρωτή Υπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Συγχώ−
νευση με απορρόφηση της Ανώνυμης Εταιρείας «ΕΟΜ−
ΜΕΧ ΑΕ» από την «ΕΤΕΑΝ ΑΕ» (ΦΕΚ 2542/Β΄/2011).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ANAΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής
νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη
και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότη−
τας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού
και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης», και ιδίως το
άρθρο 66 (ΦΕΚ 180/Α΄/2011).
2. Το Ν. 4038/2012 και ειδικότερα το άρθρο 17 «Ρυθ−
μίσεις για τη συγχώνευση των εταιρειών ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ
και ΕΤΕΑΝ ΑΕ» (ΦΕΚ 14/Α΄/2012).
3. Το Ν. 3066/2002 «Σύσταση «Φορέα Εγγυοδοσίας
Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», σύσταση εται−
ρείας «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης ΑΕ», τροποποίηση
του καταστατικού της εταιρείας «Ελληνικές Αλυκές ΑΕ»,
απαλλοτριώσεις για τον «Ταμιευτήρα ΥΗΕ» Μεσοχώρας
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 252/Α΄/2002).
4. Το Ν. 3912/2011 «Σύσταση Εθνικού Ταμείου Επιχειρη−
ματικότητας και Ανάπτυξης» (ΦΕΚ17/Α΄/2011).
5. To Ν. 707/1977 «Περί ενοποιήσεως του Εθνικού Οργα−
νισμού Ελληνικής Χειροτεχνίας (ΕΟΕΧ) και του Κέντρου
Βιοτεχνικής Αναπτύξεως (ΚΕΒΑ)» (ΦΕΚ 273/Α΄/1977).
6. Το π.δ. 159/1997 «Καταστατικό του Ελληνικού Ορ−
γανισμού Μικρών − Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χει−
ροτεχνίας με το διακριτικό τίτλο ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ» (ΦΕΚ
135/Α΄/1997).
7. Το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», και ιδίως
το άρθρο 90. (ΦΕΚ 98/Α΄/2005)
8. Τις διατάξεις των Π.Δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96/Α΄/16.7.1986),
Π.Δ. 396/1989 (ΦΕΚ 172/Α΄/1989) και Π.Δ. 189/1995 «Ορ−
γανισμός της Γ.Γ.Β.» (ΦΕΚ 99/Α΄/1995), του άρθρου 21
του Ν. 2367/1995 «Σύσταση της Διεύθυνσης MME της
Γ.Γ.Β.» (ΦΕΚ 261/Α΄/1995), και της υπ’ αριθμ. 3584/5.3.1996
υπουργικής απόφασης «Διάρθρωση, Αρμοδιότητες και
κατανομή προσωπικού της Διεύθυνσης MME της Γ.Γ.Β.»
(ΦΕΚ 147/Β΄/1996).
9. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου
Οικονομικών συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομί−
ας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και

Εμπορικής Ναυτιλίας και μετονομασία του σε Υπουργείο
Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» (ΦΕΚ
213/Α΄/2009).
10. Το άρθρο 1 παρ. 3. του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός
και κατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ
221/Α΄/2009).
11. Το Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρ−
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση
των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλι−
είας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των
Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας
και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς
(ΦΕΚ 147/Α΄/2011).
12. Το Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της
Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 243/Α΄/2011).
13. Το Π.Δ. 30/2012 «Αποδοχή παραίτησης του Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Οικονομικών
και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών» και το
Π.Δ. 31/2012 «Διορισμός Υπουργού Οικονομικών» (ΦΕΚ
62/Α΄/2012).
14. Την υπ’ αριθμ. Υ13 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Καθορισμός Αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού
Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σωκράτη
Ξυνίδη» (ΦΕΚ 2740/Β΄/2011).
15. Το υπ’ αριθμ. 213/25.4.2012 έγγραφο της ΕΟΜΜΕΧ
ΑΕ με θέμα «Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης
της συγχώνευσης της ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ δια απορροφήσεως
από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ».
16. Την υπ’ αριθμ. 4507/3.11.2011 απόφαση των Υπουρ−
γών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας με θέμα: Συγχώνευση με απορρόφηση της
Ανώνυμης εταιρείας «ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ» από την «ΕΤΕΑΝ ΑΕ»
(ΦΕΚ 2542/Β΄/2011).
17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
Το εδάφιο β΄ του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 4507/3.11.2011
απόφασης τροποποιείται ως ακολούθως:
«Η συγχώνευση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία οκτώ μηνών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας».
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 4507/3.11.2011 από−
φασή μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Απριλίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. 515237
(5)
Θεώρηση τιμών των ενοικιαζομένων δωματίων, ενοικια−
ζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων και των τουρι−
στικών επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων και κα−
θορισμός περιπτώσεων εκπτώσεων επί αυτών.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του Ν. 1624/51 «περί κυρώσεως, τροποποιήσεως, συ−
μπληρώσεως, κ.λπ.» του Α.Ν. 1565/50 «περί συστάσεως
του ΕΟΤ», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 4109/60 και
ισχύει σήμερα.
2. Του Ν. 2160/93 (ΦΕΚ 118/Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει σήμερα, και ειδικότερα την παρ. 7 του άρθρου
4 όπως τροποποιήθηκε, με το άρθρο 2 της 1597/2011
κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 108/Β΄) περί προσαρ−
μογής στις διατάξεις της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ.
3. Του Π.Δ. 343/2001 (ΦΕΚ 231/Α΄/11.10.2001) Οργα−
νισμός Διάρθρωσης Υπηρεσιών ΕΟΤ καθώς και την
ΥΑ1224/24.1.2007 (ΦΕΚ134/Β΄), περί καθορισμού αρμοδιο−
τήτων της Διεύθυνσης Συντονισμού Περιφερειακών Υπη−
ρεσιών του ΕΟΤ, και ειδικότερα το εδάφιο βγ αυτής.
4. Του Π.Δ. 313/2001 (ΦΕΚ 211/Α΄/259/2001) περί «Με−
ταφοράς αρμοδιοτήτων στο Υπουργείο Ανάπτυξης και
στις Περιφέρειες».
5. Του Ν. 3270/04 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Του−
ριστικής Ανάπτυξης και θέματα Τουρισμού» (ΦΕΚ 187/Α΄),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Της υπ’ αριθμ. 2626/16.02.2011 απόφασης Υπουργού
Πολιτισμού και Τουρισμού (Φ.Ε.Κ. 36/ΥΟΔΔ/18.02.2011,
όπως διορθώθηκε με το Φ.Ε.Κ. 50/ΥΟΔΔ/01.03.2011), περί
κατάργησης της υπ’ αριθμ. 21902/30.12.2009 απόφασης
Υφυπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού και διορισμού των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Γραμ−
ματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ).
7. Του π.δ. 337/2000 (ΦΕΚ 281/Α΄) περί κατάταξης ενοι−
κιαζομένων δωματίων και ενοικιαζομένων επιπλωμένων
διαμερισμάτων σε κατηγορίες με το σύστημα των κλει−
διών, όπως ισχύει.
8. Του άρθρου 37 του Ν. 3498/2006 «Ανάπτυξη ιαματι−
κού τουρισμού και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 230/Α΄), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Το υπ’ αριθμ. 2026/13.1.2012 έγγραφο της Συνομο−
σπονδίας Επιχειρηματιών Ενοικιαζομένων Δωματίων/
Διαμερισμάτων Ελλάδος (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε.) που αφορά στις
προτάσεις του κλάδου για τον καθορισμό των επιτρε−
πόμενων εκπτώσεων επί των τιμών των βοηθητικών
καταλυμάτων.
10. Τις προτάσεις της Υπηρεσίας. (ΠΥΤ)
11. Το γεγονός ότι οι τιμές των επιχειρήσεων τουριστι−
κών επιπλωμένων κατοικιών και Επαύλεων, και ενοικια−
ζομένων δωματίων και διαμερισμάτων, διαμορφώνονται
ελεύθερα από τους επιχειρηματίες.
12. Το γεγονός, ότι από την έκδοση της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προ−
ϋπολογισμό, αποφασίζει:
Α. ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ
1) Οι τιμές των ενοικιαζομένων δωματίων διαμερισμά−
των, των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και των
επαύλεων είναι ενιαίες και δεν επιτρέπεται η μίσθωσή
τους ανά χώρο ή ανά κλίνη.
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2) Οι επιχειρηματίες υποχρεούνται να δηλώσουν τις
τιμές και να έχουν προμηθευτεί και θεωρήσει τιμοκα−
ταλόγους, για τις επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας
τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την έναρξη
του ημερολογιακού έτους, για δε τις επιχειρήσεις επο−
χικής λειτουργίας τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες πριν
την έναρξη λειτουργίας τους. Οποιαδήποτε μεταβολή
των τιμών, υποβάλλεται εκ νέου για θεώρηση σύμ−
φωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 4 του
Ν. 2160/1993 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 της
ΚΥΑ1597/2011, περί προσαρμογής στις διατάξεις της
Οδηγίας 2006/123/ΕΚ.
Στους παραβάτες της ανωτέρω διάταξης, επιβάλλεται
πρόστιμο ύψους τριακοσίων ευρώ (300€).
3) Το θεωρημένο αντίγραφο της δήλωσης τιμών –
τιμοκατάλογος, αναρτάται υποχρεωτικά σε εμφανές
σημείο της υποδοχής του καταλύματος, κάτωθεν του
εντύπου του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας.
4) Οι αιτήσεις δήλωσης των τιμών υπογράφονται από
τον υπεύθυνο του καταλύματος εις πενταπλούν και
υποβάλλονται για έγκριση στις τοπικές Ομοσπονδίες,
μέλη της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Ενοικιαζο−
μένων Δωματίων Διαμερισμάτων Ελλάδος (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε).
Συνυποβάλλεται φωτοαντίγραφο του Ειδικού Σήματος
Λειτουργίας της επιχείρησης. Αντίγραφο της δήλωσης
τιμών διαβιβάζεται με συγκεντρωτική κατάσταση άμεσα
από τις τοπικές Ομοσπονδίες στις αρμόδιες Περιφερει−
ακές Υπηρεσίες Τουρισμού του ΕΟΤ.
5) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να
θεωρήσουν τους τιμοκαταλόγους είναι:
α) φωτοαντίγραφο του Eιδικού Σήματος Λειτουργίας
της επιχείρησης.
β) θεωρημένο αντίγραφο της αίτησης− δήλωσης τιμών
του έτους.
γ) τιμοκαταλόγους υπογεγραμμένους και συμπλη−
ρωμένους από τον υπεύθυνο του καταλύματος σύμ−
φωνα με τη θεωρημένη δήλωση τιμών, ένα για κάθε
δωμάτιο σύμφωνα με την εγκεκριμένη δυναμικότητα
του καταλύματος, όπου θα αναφέρονται, το είδος,
η κατηγορία (κλειδιά ή τάξη), η ακριβής διεύθυνση
του καταλύματος και το ονοματεπώνυμο του νόμω
υπεύθυνου αυτού.
6) Στην περίπτωση που στα καταλύματα προσφέ−
ρεται πρωινό, (άρθρο 154 της ΑΔ 7/2009 (ΦΕΚ Β1388)
αγορανομικής διάταξης), διαθέτουν αίθουσα πρωινού
με παρασκευαστήριο ή εστιατόριο, κατά τη θεώρηση
της δήλωσης τιμών θα συνυποβάλλεται αντίγραφο της
άδειας λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η
τιμή του πρωινού υπό μορφή ταμπλ.ντοτ είναι ελεύθερη,
πρέπει όμως να δηλώνεται και να περιλαμβάνει όλες
τις νόμιμες επιβαρύνσεις.
7) Στις τιμές που υποβάλλονται προς θεώρηση, συμπε−
ριλαμβάνονται οι νόμιμοι φόροι, ήτοι Φ.Π.Α. και Δ.Φ.
8) Επισημαίνεται ότι βάσει του άρθρου 37 του
Ν. 3498/2006, η Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Ενοι−
κιαζομένων Δωματίων Διαμερισμάτων Ελλάδος (ΣΕΕΔ−
ΔΕ) με ευθύνη της, οφείλει να προμηθεύσει εγκαίρως
τους επιχειρηματίες του κλάδου, ανεξάρτητα αν είναι
εγγεγραμμένα μέλη των τοπικών Συλλόγων ή των Ομο−
σπονδιών της, με τιμοκαταλόγους, εγκεκριμένα έντυπα
δήλωσης τιμών καθώς και κάθε άλλο ενημερωτικό έντυ−
πο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία
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9) Σημειώνεται ότι, στις θεωρημένες τιμές συμπερι−
λαμβάνεται η παροχή των αγαθών και υπηρεσιών, βάσει
των οποίων έχει γίνει η κατάταξη των καταλυμάτων σε
κλειδιά ή τάξη.
10) Για όλα τα καταλύματα της παρούσας απόφασης
ισχύει ο «Κανονισμός Σχέσεων Ξενοδόχων και Πελατών»
(άρθρο 8 του Ν. 1652/86) καθώς και οι αποφάσεις και
οδηγίες του ΕΟΤ και του Υπουργείου Πολιτισμού και
Τουρισμού για εκατέρωθεν υποχρεώσεις και δικαιώματα
στις σχέσεις με τα Τουριστικά Γραφεία ή Ταξιδιωτικούς
Οργανισμούς μέχρι έκδοσης ειδικού Κανονισμού λει−
τουργίας για αυτά.
11) Ιδιαίτερες συμφωνίες μεταξύ επιχειρηματία και πε−
λάτη οι οποίες μειώνουν τις υποχρεωτικές παροχές που
απορρέουν από τη νομοθεσία, δεν επιτρέπονται.
Β. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
Επιτρέπονται εκπτώσεις επί των θεωρημένων τιμών
των βοηθητικών καταλυμάτων, σε όσες περιπτώσεις
κρίνεται σκόπιμη από τους επιχειρηματίες − εκμεταλ−
λευτές.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Απριλίου 2012
Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΕΤΣΟΣ
F
(6)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας Ομογενών Αλλοδαπών.
1. Με την υπ’ αριθμ. Φ.803/2012/0012154/12.04.2012 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ49/Α΄) γίνεται αποδεκτή
η από 21.09.2011 αίτηση του ομογενούς ΟΔΥΣΣΕΑ ΣΤΕΦΑΝ
του ΘΩΜΑ, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο−
γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α385041, που γεννήθηκε στην
ΑΛΒΑΝΙΑ την 03.08.1969 και κατοικεί στο Δήμο ΗΛΙΟΥΠΟ−
ΛΕΩΣ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την υπ’ αριθμ. Φ.804/2012/0012182/12.04.2012 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η
από 21.09.2011 αίτηση του ομογενούς ΠΡΕΝΤΑ ΘΟΔΩΡΑΚΗ
του ΔΗΜΗΤΡΗ, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας

Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α411072, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15−02−1947 και κατοικεί στο Δήμο ΑΙ−
ΓΑΛΕΩ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την υπ’ αριθμ. Φ.798/2012/0012159/12.04.2012 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ49/Α΄) γίνεται αποδεκτή
η από 21.09.2011 αίτηση του ομογενούς ΠΡΕΝΤΑ ΠΩΡΓΟ
του ΘΟΔΩΡΑΚΗ, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότη−
τας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α411104, που γεννή−
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27−10−1983 και κατοικεί στο Δήμο
ΑΙΓΑΛΕΩ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 14837/2012/0013680/18.04.2012 από−
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η
από 14.07.2010 αίτηση της ομογενούς ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
του ΘΑΝΑΣΗΣ, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α457494, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27.05.1973 και κατοικεί στο Δήμο ΑΜΑ−
ΡΟΥΣΙΟΥ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
5. Με την υπ’ αριθμ. Φ.802/2012/0009854/12.04.2012 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ49/Α΄) γίνεται αποδεκτή
η από 21.09.2011 αίτηση της ομογενούς ΠΡΕΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ
του ΣΩΤΗΡ, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α410124, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 06.07.1953 και κατοικεί στο Δήμο ΑΙΓΑ−
ΛΕΩ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
6. Με την υπ’ αριθμ. Φ.794/2012/0012186/12.04.2012
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ49/Α΄)
γίνεται αποδεκτή η από 21.09.2011 αίτηση του ομογενούς
ΣΗΛΗΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του ΘΩΜΑΣ, κατόχου του Ειδικού
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό
Α416083, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 14.11.1925
και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΔΑΤΟΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

−
30 €

−

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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